Verdal kommune
Rådmannen

Rådets medlemmer

Deres ref:

Vår ref: LIER 2015/7436

Dato: 13.03.2017

Referat fra rullestoldag og møte i rådet for likestilling av
funksjonshemmede 14. mars 2017
Rullestoldag startet kl. 09.00 med deltakere fra rådet og fra komite plan og samfunn. Det ble
i starten en kort brifing der leder gikk igjennom løypa og utfordringer medlemmene av
komiteen skal se etter og notere seg. NAV hjelpemiddel leverte elektriske og manuelle
rollestoler og gjennomgikk bruken av disse før start. De ble også med en del av løypa for å
forsikre som at det gikk greit. Starten på løypa ble ca kl. 09.30 og det ble utdelt kart med
påtegnet løype. På Minsaas plass var synskontakt Ingvild G. Myhre på plass og det vil bli
mulighet for å prøve forskjellig briller som simulerer forskjellige synshemminger. Løypa
endte ved rådhuset og rullestoldagen ble avsluttet etter en kort oppsummering.
Etter rullestoldagen ble det avviklet møte i rådet
Sted: møterom 2. etasje, Rådhuset.
Fra kl. 11:15 – 13:00
Til stede: Berit G. Nessø, Hilde Grøtting og Kristoffer Nicolaysen.
Forfall: Lars Morten Lersveen, Audhild Jermstad, Toralf Hjelde, Herdis Kvernbråten og
Bjørn S. Hojem.
Vara: Ingen
Sakliste:
1. Godkjenning av referat fra møte 31. januar 2017.
Vedtak:
Referat godkjent.
2. Gjennomgang av rullestoldagen.
Oppsummering:
Rådet berømmer NAV hjelpemiddel for stor velvillighet og hjelp til gjennomføring. Det
har ikke vært mulig å gjennomføre denne dagen uten deres hjelp.
Punkter som ble notert undervegs:
Dårlig vedlikehold på veg hele ruta.
Fotgjengerovergang til Reinsholm fungerer bra – utfordring med bakke opp til
parkeringsplass ved leiligheter. Fare for utgliding og at de kan trille bakover og kan
havne i vegbanen. Lyspunkt her ligger langt unna gangfeltet og kan skape farlige
situasjoner når det er mørkt.
Gangveg inn mot Amfi burde vært merket med parkering forbudt – slik at den ikke
brukes til parkeringsplass.
Adkomst Europris – må over hele parkeringsplassen før du kan svinge ned – burde vært
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merket gangsti fra inngang Amfi direkte til Europris.
Mangler gangsti/forbindelse/overgang mellom Rema og Bunnpris. Veldig forvirrende,
kaotisk og trafikkfarlig.
Mangler gangfelt og nedfelt kant mellom Bunnpris og jernbane. (Ved Ørens Meieri).
Opplevdes for bratt ned jernbaneparken mot undergangen med manuell rullestol.
Parkering ved Talia er ikke merket.
Generelt var deltakerne godt fornøyd med gjennomføring og kommenterte også hvor
viktig det er å være oppmerksom på kontraster, ledelinjer og tilrettelegging generelt.
Det oppleves også som veldig lærerikt og opplysende å få være med på en slik dag.
Dette er en dag som skal avvikles årlig, jfr. Trafikksikkerhetsplan.
Høringsuttalelse skolestruktur.
Vedtak:
Rådet for likestilling av funksjonshemmede har gjennomgått høringsutkastet og uttaler
følgende:
Det er lite gjennomgang av kravet om universell utforming og tilgjengelighet for alle i
høringsutkastet. Rådet forutsetter at det ved en evt. ombygging eller nybygging at plan –
og bygningslovens bestemmelser om universell utforming følges (TEK 10 som et
minimum) og at rådet blir representert med brukerrepresentanter i denne prosessen. Det
forutsettes videre at skolestrukturprosessen har med seg alles rett til å delta på lik linje og
at det legges vekt på inkludering og muligheter for tilrettelagt opplæring.
Høringsuttalelse Friluftsområder Verdal.
Vedtak:
Rådet er positiv til denne kartleggingen hvis temakartet brukes aktivt til å videreutvikle
og merke områder for friluftsliv – spesielt universelt utformede områder.
NOU 2016:17. Viser til vedtatt arbeidsplan der rådet skal gjennomgå NOU. Vi prøver å
ta ett «Løft» på hvert møte. Løft 1 er beskrevet fra side 181 til side 186
Behandling:
Løft 1 ble gjennomgått og diskutert. Det ble også gjennomgått høringssvar fra KS, FFO
og NFU – lenke til høringsuttalelse.
Gjennomgang kompetanseprogrammet – Modul 1 – Introduksjon til UU
Dette blir flyttet til neste møte.
Eventuelt.
Ti på topp tilrettelagt.
Idrettskretsen har lagt ned dette prosjektet – og det er for sent i år å knytte det ordinære –
Ti på topptilbudet som organiseres av Bedriftsidretten og Verdal idrettsråd for Verdal
kommune. Der er allerede programmet trykt. Det er tatt kontakt med Verdal idrettsråd og
vi er blitt enige om å opprette et samarbeid mellom Bedriftsidretten, kulturavdelingen i
Verdal kommune, rådet for likestilling av funksjonshemmede og Verdal idrettsråd med
sikte på å få dette på plass permanent fra 2018. Rådet tar ansvar for å invitere til første
møte.

Med hilsen

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær
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